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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset
Nord-Norge IIEF(heretter UNN/helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse-
og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 3.

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved
henvisning og innleggelse av pasienter i sykehus

Avtalen skal bidra til:

at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende helsetjeneste
å sikre effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og
omsorgsnivåene
å redusere risikoen for uheldige hendelser

4. Ansvars- og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4.1. Når pasienten henvises til vurdering som øyeblikkelig hjelp

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:

henviser har ansvar for å avgjøre om pasienten skal henvises til vurdering av
spesialisthelsetjenesten
kommunen skal gi egne ansatte/fastleger opplæring og oppdatert informasjon om egne rutiner
og tjenester
henviser gir hvis hensiktsmessig, muntlig melding om innleggelse til mottakende enhet ved
UNN. Henvisende lege vurderer egnet transportmåte ut fra pasientens tilstand, avstand til
behandlingssted, geografi og lignende. Ved behov for ambulansetransport rekvireres dette
gjennom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved UNN
henviser sender henvisning som inneholder alle relevante opplysninger, herunder oppdatert
legemiddeloversikt, som er nødvendig for å kunne starte behandling så raskt som mulig
henviser vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport til sykehuset
for pasienter som før henvisning til spesialisthelsetjenesten mottar kommunale helse- og
omsorgstjenester: ved innleggelser har kommunen ansvar for at alle relevante opplysninger av
betydning for omsorg og pleie av pasienten, herunder oppdatert legemiddeloversikt, følger
pasienten. I tilfeller der akutt hast gjør samtidig oversendelse umulig, skal slike opplysninger
utarbeides og oversendes så raskt som mulig
kommunens helse- og omsorgstjeneste bistår pasienten med å informere pårørende om
innleggelsen hvis situasjonen tilsier behov for dette
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UNNs ansvar og oppgaver:

ha et velfungerende system for mottak og dokumentasjon av henvendelser om innleggelser,
herunder krav om responstid
oppdatert informasjon om rutiner for innleggelse skal være tilgjengelig for egne ansatte,
legevakt, fastleger og kommuner
ved behov innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste,
fastlege, tilsynslege og pårørende
sikre at nødvendig informasjon blir gitt til pårørende, hvis dette ikke allerede er gjort av
kommunen
behandlende lege vurderer i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med
tilstedeværelse av ledsager under behandling
foreta vurdering og eventuelt behandling

4.2.Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp

Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver:

henviser sender henvisning med relevant og nødvendig informasjon. Henvisningen skal
inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at den kan vurderes ut fra gjeldende forskrifter og
nasjonale prioriteringsveiledere
henviser avgjør om det er medisinsk nødvendig med ledsager under transport for innleggelse
kommunen skal ha oppdatert oversikt over kommunens helse- og omsorgstilbud slik at
alternativer til henvisning kan vurderes
for pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester: ved innleggelser sender
kommunens helse- og omsorgstjeneste, uten unødvendig opphold, innleggelsesrapport som
skal inneholde alle relevante opplysninger av betydning for innleggelsen, inkludert oppdatert
legemiddeloversikt

UNNs ansvar og oppgaver:

ved behov, innhente supplerende opplysninger fra pasient, institusjon, hjemmetjeneste,
fastlege, tilsynslege og pårørende
vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere
behandlende lege vurderer i samråd med kommunen om det er medisinsk nødvendig med
tilstedeværelse av ledsager under behandling

Elektronisk meldingsutveksling

Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Elektronisk
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket skal benyttes. Der det
er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Avvik

Se overordnet samarbeidsavtale.
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Varighet,revisjonog oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighetog tvist

Seoverordnetsamarbeidsavtale.

Datoog underskrift

Sted og o: .{.1)(StetiF1(2--',./( ii0 Sted og dato:
I

For Nordreisa kommune
n,....._ 1,6e..

For niversitelissykehusetNord-Norge HF

UniversitetssykehusetNord-Norge11F
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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